
 
 
 

 نقش ياوران شورای اسالمی در تقويت مديريت شهری   
 )نمونه موردی ياوران شورای شهر شيراز(

 
 مدرس تهران ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت کارشناس       حشمت كشاورزی

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران    پور دكتر زهرا احمدی

 کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد شیراز                 احمد كالئی

  
 چکیده

بسیاری از نهادها برای رسیدن به اهداف خود بر ترويج ، امروزه، در نظام مديريت شهری )محلی(
کننيد  از جمليه اييه نهادهيا شيورای ای استفاده ميینوعی نگرش مشارکتی و تاکید بر اجتماعات محله

کننيد  کيه يياوران ا يلی که برای ايفای نقش مديريتی از ياوران خود اسيتفاده ميیاسالمی شهر است 
ای به وسعت تقريبا نواحی را تحت نظارت خود دارند و در مجموع ايه ياوران ا لی شيورای محدوده

اسالمی شهر هستند که بر منطقه نظارت دارند  و بديه  ورت است که نظامی از سلسله مراتب بيرای 
ها از سوی ديگر به وجيود آميده ئل و مشكالت از يك طرف، اجرای اوامر و دستورالعملانعكاس مسا

میدانی انجام شده و محقق به دنبال اييه سيوال اسيت کيه  –ای است. ايه مقاله که به  ورت کتابخانه
ياوران شورای اسالمی، تا چه اندازه در مديريت شهری سهیم هستند؟ و با توجيه بيه اييه فر يیه کيه 

نفر از مردم شیراز به  307اند در مديريت محلی خود موفق باشند  حدود ان شورای اسالمی توانستهياور
روش نمونه گیری با طبقه بندی از هر منطقه متناسب با جمعیت آن منطقه انتخيا  شيده انيد. و نتيايج 

مطليوبی  نشان داد که ياوران شورای اسالمی شهر در نظام ميديريت شيهری از نگياه ميردم از جايگياه
 .برخوردار هستند

 ياوران اسالمی شورا، شورای اسالمی شهر، مديريت محلی )شهری(،شیراز. واژگان كلیدی:

 

                                                           

 نويسنده مسئول Heshmat15@yahoo.com 
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 . مقدمه1
امروزه از يك رويكرد اقتدارگرايی به رويكرد شهروند محيوری و ، مديريت شهری

(. زنيدگی اميروزی بيه 6 نامه شيورای شيهر، شيمارهدهد)ويژهمشارکتی تغییر جهت می

ی اميور محليی بيدون تعیيیه سياز وکارهيای ای است که مشارکت ميردم در ادارهگونه

تير بيه مراتيب بیشيتر بيه در شهرهای بيرر  هامناسب، میسر نخواهد بود. ايه دشواری

خورد پس از استقرار شورای اسالمی شهری،  رورت تعییه ساز وکارها برای چشم می

يياوران  می برخی از شهرها در کشورکه شورای اسال، جلب مشارکت مردم احساس شد

بيه درسيتی  گیری راشورا را تشكیل دادند تا بتوانند از طريق آن سطوح مختلف تصمیم

 ايجاد کنند. 

از آنجايی که جايگاه مديريت شهری )محلی( در رونيد توسيعه و بهبيود سيكونت 

-را می مهم و تعییه کننده دارند. مهم تريه هدف مديريت شهری های شهری نقشیگاه

ی مختليف هياتوان در ارتقيای شيرايک کيار و زنيدگی سياکه در قاليب اقشيار و گروه

حقيو  شيهروندان، تشيويق بيه توسيعه اقتصيادی و  اجتماعی، اقتصادی و حفاظيت از

اجتماعی پايدار و حفاظت از محیک کالبدی دانسيت. بنيابرايه اييه نماينيدگان شيورای 

بايد به درستی تشخیص دهند که چه ميواردی اسالمی شهری و ياوران شورا هستند که 

برای شهر، مردم شهر و آينده شهر مطلو  است و کدام چیرها مضر هستند و همچنيیه 

ی شيهر و هياشورای اسالمی شهری و ياوران شورا بايد در جهت حفظ و ارتقای ارزش

 مردم شهر تالش کنند و اداره امور شهر را تضمیه نمايند.

 

 ورای ياوران ش. فلسفه2

قيانون تشيكیالت وظيايف و اختیيارات  71ی بيه اسيتناد مياده، طرح ياوران شورا

هيا شوراها و با توجه به وسعت شهر و افرايش جمعیت و گستردگی نیازهيا و نارسيايی

هيا و اسيتفاده از راه کارهيا، نظيرات، هيا، شيهر در ابعاد مختلف کالن شيهرها، محليه

هيای ی شهروندان جهت پیشبرد سريع برناميهجانبههای مردمی و مشارکت همه ديدگاه
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فرهنگی، اجتماعی، تبلیغاتی، ورزشی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و ساير موارد رفياهی 

ی نقاط شيهر، همكياری و عضيويت و نظارت قانونی بر اجرای مصوبات شورا در کلیه

هیيه و تيدويه ت مند به مشارکت و قبول مسئولیت در ياوران محله و شيهر افراد عالقه

نامه و شرح وظايف بر اجرای مصوبات شيورا شد تا اعضای ياوران شورا بر اساس آيیه

 (.2: 1387به نحو مطلو  نظارت و همكاری نمايند)نوروزی، 

پس از انجام کارشناسی، تشكیل جلسات متعدد،  13/5/79ايه طرح درتاريخ  الف.

خصو يا اسيتانداری  هيات و ارگاننظر خواهی از مسئولیه، مطلعیه و نماينيدگان ادارا

رييری، شيهرداری و دفتير مرکيری فارس، فرمانداری شیراز، سازمان ميديريت و برناميه

 معتمديه محالت شیراز به تصويب رسید . 

طرح تشكیل ياوران شورای اسالمی شهر شیراز، شيرح وظيايف و آييیه ناميه  ب.

 فحه تصيويب شيد و  104 تبصره در 9 ماده و 19 فصل 5شامل  داخلی ياوران شورا 

ی مرکيری يياوران شيورای اسيالمی ای به عنوان کمیته مراحل اجرايی آن انجام و کمیته

اری شيورا و ادارات مختليف از شهر شیراز از میان اعضای شورا تعیيیه شيدو بيا همكي

 های زير به انجام رسید:جمله دستگاه

. ادارات و نيواحی و ميدارس 3. مناطق هشيتگانه شيهرداری 2. فرمانداری شیراز 1

.معاونيت فرهنگيی، 5 نیيروی انتظيامی شهرسيتان شيیراز .4آموزش و پيرورش شيیراز 

. معتميديه 7ی محلی شیرازهاروزنامهی گروهی و ها. رسانه6اجتماعی شهرداری شیراز 

 (.3محالت شیراز )نوذری، همان: 

ی (، تعداد ياوران شورای اسالمی شهر شیراز، در دو دوره1با توجه به جدول )ج. 

 490که بر اساس آمار و ارقام پیوستی  تعداد ، محله و شهر  رسیده است 120شورا به 

اعضيای انتخيابی از اقشيار مختليف  نفر عضو ياوران شورا در شهر شيیراز هسيتند، کيه

جامعه از قبیل کارگر، کارمند، دانشجو، روحانی، آموزگار، پرشك و مشاغل آزاد تشكیل 

 نفير ميرد 458نفير زن و  32( از اييه تعيداد 2اند، همچنیه با توجيه بيه جيدول )شده

 (.3: 1388باشند)روزنامه عصر مردم،  باشند که دارای مدر  زير دپیلم تا دکترا میمی



 1392 زمستانشماره سومسال اول                       

  164 

 

 آمار شغلی ياوران شورای اسالمی شهر شیراز. 1جدول 

 در د فراوانی مشاغل رديف

 5/16 80 بازنشسته کشوری و لشكری 1

 7/39 172 ی مختلف دولتیهاکارمند ادارات و ارگان 2

 28/0 1 استاد دانشگاه 3

 51/0 2 پرشك 4

 04/1 5 روحانی 5

 5/1 8 دانشجوی دانشگاه 6

 83/2 15 خانه دار 7

 14/38 207 مشاغل آزاد 8

 100 490 جمع 9

 

 آمار جنسیت ياوران شورای اسالمی شهر شیراز: 2جدول 

 در د فراوانی هاشاخص رديف

 7 32 زن 1

 93 458 مرد 2

 

( میران تحصيیالت در بيیه يياوران شيورای اسيالمی 3با توجه به جدول شماره )

در يد آن را  80گروه تحصیالت دييللم هسيتند کيه بيیش از شیراز بیشتريه تعداد در 

 دهند.مردان تشكیل می
 

 آمار تحصیالت ياوران شورای اسالمی شهر شیراز: 3جدول 

 در د مرد در د زن جمع مرد زن تحصیالت رديف

1 

  
 %100 0 95 95 0 ابتدايی

 %96 04/0 30 28 2 راهنمايی 2

 %20 0 108 106 0 زير ديللم 3

 %81 %12 163 143 20 ديللم 4

 %91 %9 38 35 3 فو  ديللم 5

 %90 %10 42 38 4 لیسانس 6
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 در د مرد در د زن جمع مرد زن تحصیالت رديف

 %67 %33 6 4 2 فو  لیسانس 7

 %100 0 2 2 0 دکترا 8

 %83 %17 6 5 1 حوزوی 9

 %93 %7 490 458 32 جمع 

 

 انتخابات ياوران شورای اسالمی .3

نفر به عنوان  5نفر،  5000ازای برگراری انتخابات بر اساس جمعیت هر محله و به 

نفر علی البيدل بيا  2نفر ا لی و  3نفر  5000نفر علی البدل و کمتر از  2عضو ا لی و 

 رای مستقیم مردم  ورت پذيرفته است.

داوطلبیه عضويت درياوران شورای محله و شهر  پس از مقدمات ثبيت نيام،  ح.

شیراز با رای مسيتقیم ميردم هير   الحیت آنان بررسی و انتخابات با نظارت فرمانداری

محله، شهر  برگرار و اعضای انتخابی به مدت دوسال بر اساس شرح وظيايف داخليی 

 ی مخصوص فعالیت خود را آغاز می نمايند.هاو تكمیل فرم

از کل شيهر تحيت  %100توان اعالم نمود که با توجه به تشكیل کلیه مناطق می و.

 شیراز قرار دارند.پوشش ياوران شورای اسالمی شهر 

ی تيوجیهی و معارفيه کيه بيا حضيور اعضای انتخابی پس از شرکت در جلسيه ز.

ی) نياظر( شيورا در شيهرداری منطقيه، ی مرکری ياوران شيورا و نماينيدهاعضای کمیته

شيود،در ميورد ی فرمانداری و اعضای انتخابی ياوران شورا برگرار ميیشهردار، نماينده

 ی خود با شورا توجیه می شوند .ی همكارچگونگی و نحوه

اعضای ياوران شيورا بيا رعاييت سلسيله مراتيب اداری و سرپرسيتی شيورای  .ـه

اسييالمی شييهر شييیراز در مسييايل، مشييكالت و بررسييی شييناخت کمبودهييا، نیازهييا و 

اجتماعی، فرهنگی، تبلیغاتی، ورزشی، عمرانی، بهداشتی، آموزشيی و سياير  یهانارسائی

ی هاو راه کارهيا در زمینيه هيا، پیشينهادهای ا يالحیی طيرحموارد رفاهی و نیر ارائه

و مشيكالت ميردم را بيه  هادرخواست ،فعالیت، مذکور به انجام وظايف محوله مشغول
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 کنند. شورا گرارش و پیگیری می

تشكیل جلسات هفتگی و ماهیانه با هماهنگی اعضاء، ناظريه شيورا در منياطق  ط.

رائيی، خيدمات شيهری، گانه شهرداری شیراز با حضور شهرداران مناطق، مسئولیه اجنه

مديران ادارات و نیروی انتظامی جهت پیگیيری اميورات عمرانيی، خيدماتی، بهداشيتی، 

آموزشی، رفاهی و امنیتی محالت و مناطق شهر در شورای اسالمی شهر شیراز از جمليه 

 .ی ياوران شورا می باشدهافعالیت

 

 وظايف ياوران شورای اسالمی شهر .4
ی پیشينهاد بيرای رفيع ها و ارائهنارسايی ،. شناسايی و کشف مشكالت، کمبودها1

 مشكالت

هيای ززم و اسيتفاده از ی آميوزش. ارتقاء سطح فرهنگ عمومی محليه بيا ارائيه2

 های بالقوه محلهامكانات و تخصص

 حله. نظارت بر انجام امور خدماتی شهری مربوط به م3

عنوان نمايندگان محله به نهادهيا و ی رهنمودها و مشورت ززم و ارزنده به. ارائه4

 ارگانهايی ذيربک

 . انتقال مسايل و مشكالت محله به نهادهای ذيربک و شورای اسالمی شهر5

 های اجتماعیريری برای گسترش امنیت اجتماعی محله با کاهش آسیب. برنامه6

هيای مختليف زمینه برای مشارکت جوانان، نوجوانان برای فعالیيت. فراهم کردن 7

 محلی در قالب گروه کاری

هيای بيالقوه محليی بيرای آبيادانی و .هدايت و سازماندهی امكانات و توانمنيدی8

 های شوراياوری از رويا تا واقعیت، نشريه همگامان(.پیشرفت محله)انجمه

 

 گانه شهرداریراز نسبت به مناطق نهپراكندگی ياوران شورای اسالمی شهر شی .5
که در هر منطقه ياوران وجيود  منطقه جغرافیايی تقسیم شده است 9 شهر شیراز به
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( 4طوری که در جيدول شيماره)ها در هر منطقه متفاوت است )هماندارند  که تعداد آن

مشاهده می شود( و به عنوان واسيطه بيیه ميردم و شيورای اسيالمی شيهر بيه تقوييت 

 کنند.مديريت محلی کمك می

 
 گانه شهرداریپراكندگی ياوران شورای اسالمی شهر شیراز نسبت به مناطق نه .4جدول 

 فراوانی منطقه شهرداری رديف  فراوانی منطقه شهرداری رديف

 14 شش 6  12 يك 1

 15 هفت 7  16 دو 2

 7 هشت 8  13 سه 3

 6 نه 9  21 چهار 4

     14 پنج 5

ی مرکری ياوران شورای اسيالمی شيهر تامیه اعتبار بر اساس درخواست کمیته ی.

ی مصو  سيالیانه شيهرداری  يورت ميی پيذيرد و اعتبيار برگيراری شیراز در بودجه

ی کمیته مرکری ياوران شورا هرينه می شود. همچنیه ی سالیانهانتخابات از محل بودجه

دار يياوران شيورا مسئول و خرانه در اختیار برای ساماندهی ياوران شورا لوازم مورد نیاز

 گیرد.قرار می

 

 . ارتباط ياوران شورای اسالمی شهر با شورای اسالمی شهری6
شورای اسالمی شهر، ارتباط مسيتقیم بيا شيهرداری مرکيری دارد و هير عضيو از  

شورای شهر نمايندگی يكی از مناطق شيهرداری را بير عهيده داشيته و مينعكس کننيده 

-های منطقه خود به شورای شهر و شهرداری مرکری ميیمسايل، مشكالت و توانمندی

باشند. در ارتباط با هر منطقه شهرداری و نماينده شورا در هر شيهرداری، چنيد نفير بيه 

شيیراز  4فرهنگيی  –)به عنوان مثال در منطقه تياريخی  عنوان ياوران شورا وجود دارند

لی می رسد.( و هر ياور ا لی چند ياور ديگر را در کنار نفر ياوران ا  16تعداد آنها به 
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خود و تحت مديريت خود دارد، که آنها محالت کوچكتر را زير نظر دارنيد و بيه اييه 

 دهد.فو  را نشان می تقريبا ارتباط (1ترتیب در نمودار شماره )
 

 
 ارتباط بین شورا و ياوران شورا: 1نمودار 

کيه هير چنيد   باشندمنطقه تحت نظارت ياوران جرء میدر حقیقت، همه محالت 

ای بيه وسيعت ها زير نظر يك ياور ا لی فعالیت دارند. ياوران ا يلی، محيدودهنفر آن

تقريبا نواحی را تحت نظارت خود دارند و در مجموع چند يياور ا يلی بيازوی ا يلی 

سلسله مراتيب  شورای شهر هستند که بر منطقه نظارت دارند، و بديه  ورت نظامی از

ها از سيوی جهت انعكاس مسائل و مشكالت از يك طرف، اجرای اوامر و دستورالعمل

 (.11، 86ديگر به وجود آمده است.)طرح بازنگری طرح تفضیلی شیراز: 

)يياوران شيورا( در  هيابا توجه به اهمیت نقش نهادهيای مردميی و نماينيدگان آن

و عینيی از مسيايل و مشيكالت محليی ريری و به خصوص در  ملموس فرايند برنامه

 مفید خواهد بود.

 

 ی شهر. ارتباط كاری شورای محلی)شهری( با ديگر بازيگران عرصه7
ی شيهر. ميديريت شيهری مترادف است با همه بازيگران عر يه، مديريت شهری 

تواند موجب اقداماتی معیه از سوی ديگيران در جهيت توسيعه شيهری باشيد و بير می

ی مورد توجيه های شهر، معرف مهم تريه مسائل و فر تاهداف توسعه، همیه اساس
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ميديريت   تيوان گفيتبنيدی کليی ميیدر هر نظام مديريت شهری است. در يك جمع

بايست در تعامل نظام مند با ديگير عنا ير شيهری )محلی( فرايندی است که می شهری

 اهداف زير را دنبال نمايد:

های عملكردی در عر ه  های ززمبندی همه فعالیتاولويتگذاری و امر هدف .1

 (.130و کالبدی را در راستای يك زندگی پايدار شهری انجام دهد)همان،

ريری شهری را در راستای اهداف تعییه شده  و بيا جليب همكياری . نظام برنامه2

 ی محلی )اعم از بخش خصو ی و دولتی( به فعلیت رساند.هاساير سازمان

ها به امر نظيارت و کنتيرل اميور ر راستای تحقق اهداف معیه و اجرای برنامهد .3

 پردازد.

های مديريت شهری در با ايه مختصر يادآوری از مديريت شهری)محلی(،) ويژگی

مديريت شيهری در اييران، دارای وحيدت روييه  که  توان چنیه نتیجه گرفتايران( می

در مديريت شهری، دولتی هسيتند و مرکير  ی دخیلهاسازمان نیست. هر چند که بیشتر

ای و در بسيیاری به طور راييج سيلیقه، های مختلفمشتر  دارند .لیكه دارای مديريت

در نظر  ی ذيربک، بدون داشته برنامه مشخص وهامواقع بدون هماهنگی با ساير دستگاه

( 2نميودار شيماره )های علمی روز هستند. هميان طيور کيه ها و دانستهگرفته واقعیت

-ی دخیل در نظام مديريت شهری)محلی( را در شهر شیراز نشان میهامجموعه دستگاه

دهد، به همیه دلیل در شرايک فعلی و بدون در نظير گيرفته شيوراهای اسيالمی، نظيام 

باشد و بر اساس آن ناکارامدی، پراکندگی، ميوازی مديريت شهری ايران، غیر متمرکر می

 .های درون نظام مديريت محلی استاز ويژگی کاری و عرض بودن
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 و نهادهای دخیل در مديريت محلی شیراز هاسازمان :2نمودار 

 

شويم، که تنها شيورای اسيالمی شيهر نیسيت کيه با توجه به نمودار باز متوجه می

نهادهای ديگری هستند کيه بيه عنيوان ، نقش مديريت محلی را بازی کند، بلكه در واقع

 بازيگران محلی در ايه ارتباط سهیم هستند.

درمديريت شهری شیراز  همكاری ياوران شيورا درهميه اميور ميرتبک بيا شيهر و 

ی چشمگیری کيه از بيدو هاشهرداری و تالش مسئوزن قبلی منطقه، با يادآوری فعالیت

رغيم ی منطقيه را دگرگيون سياخته و عليیتأسیس منطقه تاکنون انجيام شيده و چهيره

از ، باشدنیازهای باقیمانده که مستلرم تالش مضاعف مسئولیه و همكاری شهروندان می

هيا و ياوران خواستند  مه حضور و همكياری هير چيه بیشيتر بيا انعكياس خواسيته

ی خادمیه خود در های خود و نیر مطلع ساخته شهروندان از فعالیتمشكالت محدوده

 (.68: 1388داشته باشند)کشاورزی، شهرداری تعامل بیشتری با شهرداری و شورا

 

 . سوال تحقیق8

 اند. ياوران شورای اسالمی، در مديريت شهری نقش موثر داشتهآيا  -
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 تحقیق. فرضیه9

اند در مديريت محلی خود موفيق به نظر می رسد ياوران شورای اسالمی توانسته -

 باشند.

 

 مواد و روش  .10
اسيت کيه، مشيخص کنيیم چيه روشيی بيرای هدف از انتخا  روش تحقیق ايه  

هيا و ماهیيت بررسی مو وع ززم است. انتخا  روش انجام تحقیق بستگی بيه هيدف

مو وع تحقیق و امكانات اجرايی آن دارد. با توجه به مو وع و هدف تحقیق، از روش 

کنیم. در ايه روش کشف و تو یح روابيک، همبسيتگی و تحلیلی استفاده می -تو یفی

گیيری گیيرد. و سيلس نتیجيهبینی رويدادها مورد توجيه قيرار ميیها و پیشآزمون فر 

تحقیق و متغیرهيای عملیياتی،  فر یه ورت گرفته است. در روش تحلیلی با توجه به 

بنيدی عملكيرد يياوران شيوراها در يی در نظر گرفته شده که منطبق بر طبقيههاشاخص

 باشد.تحقیق اهداف توسعه شهری می

ای تهیه شده و اطالعات به  يورت ی تحقیق، پرسش نامهگرفته فر یهبا در نظر 

ی آزميون قيرار داده ی آمياری در بوتيههياکمی سنجش و ارزيابی شده اند و در تحلیل

 عبارتند از: اند. ايه پرسش نامهشده

 منطقه شهری(9پرسش نامه مربوط به افراد ساکه شهر شیراز)شامل  -

 

 تعداد نمونهی آماری و جامعه .11
جامعه آماری ايه پژوهش  شهر شیراز در نظر گرفته شده است  که بيا توجيه بيه   

نفر جمعیت داشته است. در ايه راستا، با توجه  1263244 ، تعداد1385سرشماری سال 

نفر از جمعیت منطقه نه گانه شهر شیراز به عنيوان نمونيه  307 تعداد به فرمول کوچران 

 اند. انتخا  شده
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 های تحقیق. يافته12
ای مطرح شد  که در با توجه به سوال  فر یه، برای رسیدن به اهداف ايه تحقیق  

ايه فر یه، اول ارتباط بیه ياوران شورای اسالمی شهر با ديگر بيازيگران محليی ميورد 

بيرای يياوران ، عنيوان وظيايفبا توجه به قانون شورا آنچيه را بيه سنجش قرار گرفت.

اند، محقق ايه وظايف را، به  ورت پرسش ناميه در شورای اسالمی شهر در نظر گرفته

با استفاده  شیراز بودند، قرار داد. برای آزمون فر یهاختیار پاسخگويان، که ساکنیه شهر 

 .ای انجام شدنمونه T-testبا روش  spssاز نرم افرار 

 

 . آزمون فرضیه12.1

1Hانيد در ميديريت شيهری= به نظر می رسيد يياوران شيورای اسيالمی توانسيته 

 )محلی( موفق باشند.

0Hاند در مديريت شهری)محلی( رسد ياوران شورای اسالمی نتوانسته= به نظر می

 موفق باشند.

اند، محقيق در نظر گرفتهبرای آزمون فر یه، طبق وظايفی که برای ياوران شورا در 

ايه وظايف را به  ورت پرسش نامه، که با استفاده از طیيف لیكيرت پينج ، ايه تحقیق

تيا پاسيخگويان بيرای  گويه ساخته شده، در اختیار مردم ساکه در شهر شیراز قيرار داد،

 ها زير را انتخا  کنند:، يكی از گرينههاجوا  دادن به هر يك از گرينه

 □خیلی کم     □کم      □متوسک      □زياد     □خیلی زياد 

به آنها اختصاص داده شيده  1، 2، 3، 4، 5امتیاز به ترتیب از راست به چپ مقادير 

گيذاری، آوری شيد. بعيد از انجيام عملیيات کيدهيای ززم جميعو بديه  ورت، داده

 ها به رايانه، به آزمون فر یه اقدام گرديد. استخراج و انتقال داده
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 اطالعات توصیفی از نگاه مردم :5جدول 

 انحراف میانگیه انحراف استاندارد میانگیه فراوانی نوع عملكرد

 03/0 6/0 4/3 307 مشورتی

 05/0 9/0 3/3 307 نظارتی

 05/0 9/0 7/3 307 ريریبرنامه

 

های به دست آمده در سه بُعد مشيورتی، مقايسه میانگیهبا ، با توجه به جدول فو 

ريری تفاوت چندانی مشاهده نمی شيود، از طيرف ديگير، چيون ارزش نظارتی و برنامه

شود. ها بازتر از ايه بوده، فر یه ايه تحقیق پذيرفته میبوده، میانگیه 3آزمون بر مبنای 

 و تحلیل قرار داد: توان نتايج را به  ورت زير مورد تجريهدر نتیجه می

بيوده  3/3دست آمده در زير مجموعيه نظيارتی بيا مقيدار نرديك تريه میانگیه به

رييری بيا مقيدار قراردارد و در رتبه سوم، برنامه 4/3است. و رتبه دوم مشورتی با مقدار 

 قرار دارد. در نتیجه از ديدگاه مردم بُعد نظارتی پررنگ تر است. 7/3
 

 از نگاه مردم T-testبودن آزمون سطح معنی دار :6جدول 

 
 رديف

 3 ═ارزش آزمون 

 tآزمون 
درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 (sigدار )

اختالف 

 میانگیه

 %95 ريب اطمینان 

 سطح باز سطح پايیه

 54/0 39/0 47/0 0/000 306 8/11 مشورتی

 49/0 28/0 38/0 0/000 306 3/7 نظارتی

 82/0 62/0 71/0 0/000 306 3/13 ريریبرنامه

 

بر اساس جدول باز، در تمام ابعاد چون سطح معنادار بودن برابر با  فر اسيت، در 

-نتیجه فر یه  فر که ياوران شورای شهر در اجرای وظايف مشورتی، نظارتی و برنامه

ياوران شورای شهر که  عنوانبه H1اند، رد شده در مقابل فر یه ريری خود موفق نبوده
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اند، از دييدگاه ميردم ريری خود موفق بودهدر اجرای وظايف مشورتی، نظارتی و برنامه

 پذيرفته می شوند. 

 

 بحث و نتیجه گیری .13

شورای اسالمی شیراز در امر تشكیل ياوران شيورای اسيالمی پیشيگام بيوده و از  

ی ايه هادر سطح محالت و شهر ياوران شورا  کمیته150اکنون بیش از  آنجايی که هم

( می تيوان گفيت کيه بيا گسيترش city . org www.shirazشهر به فعالیت مشغولند)

و مشيكالت خيود را از طرييق  فرهنگ ياوران شورا در بیه شيهروندان، اهيالی مسيايل

آمدهای بی ميورد در شيهرداری و شيورا ياوران شورا پیگیری نمايند و از رفت و  کمیته

ميی  کنند. که ايه امر در شیراز با استقبال مردم روبه رو شيده چيرا کيه ميردم خودداری

 نمايند. توانند مشكالت خودشان را از طريق نمايندگان خود حل و فصل

امروزه با توجه به وسعت و افرايش جمعیت و گستردگی نیازها در ابعياد مختليف 

ی مردميی و هانظيرات، دييدگاه -هيا اسيتفاده از راه کارهياا و شيهر هيشهرها، محليه

ی فرهنگيی، اجتمياعی، های شهروندان،برای پیشيبرد سيريع برناميهمشارکت همه جانبه

تبلیغاتی، ورزشی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و ساير موارد رفاهی و نظارت قانونی بير 

ضيويت افيراد عالقيه منيد بيه اجرای مصوبات شورا در همه نقاط شيهر، همكياری و ع

مشارکت و قبول مسئولیت  روری است. در نتیجه، ايه ياوران شورای اسالمی شيهری 

هستند که با شناخت و آگاهی که از نیازها و مشكالت محلی دارند )همان طوری که در 

شود( به عنيوان واسيطه بيیه ميردم و شيورای ( ايه ارتباط مشاهده می3نمودار شماره)

 موثری در مديريت شهری)محلی( داشته اند. اسالمی نقش

http://www.shiraz/
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 ارتباط ياوران شورای اسالمی شهر با مردم و شورای شهر: 3نمودار 

 
 با توجه به مدل باز ياوران ا لی و ياوران فرعی شيورای اسيالمی شيهر محيدوده

خود را تحت نظارت دارند و بديه  ورت است که نظامی از سلسله مراتيب را جهيت 

ها از سيوی ديگير انعكاس مسايل و مشكالت از يك طرف، اجرای اوامر و دستورالعمل

 توانند نقش موثری در مديريت شهری داشته باشند.اند. و در نتیجه میبه وجود آورده

عنوان نمايندگان مردم، اهيداف کالنيی شورای شهر و مجموعه مديريت شهری به 

رو دارند و در ايه میان نقش ياوران در خصوص حل مشكالت و معضالت شهری پیش

هيا شورای اسالمی شهری به عنوان بازوی توانای شورای اسالمی شهر، در رفع گرفتاری

شيان از اهمیيت ی فعالیيتو موانع کار شوراها در منطقه و حل مشكالت محلی حيوزه

 ی برخوردار است.زياد

مقاله حا ر بیانگر آن است کيه يياوران شيورای اسيالمی در سيه بعيد مشيورتی، 

ريری توانسته اند نقش مثبتيی داشيته باشيند. در واقيع يياوران اسيالمی نظارتی و برنامه

شورا، مشارکت شهروندان در اداره امور شهر است و مردم را در انجام امورشيان کميك 

ها را در اداره بهتر امور شهری به خصيوص در مقیياس محليه، کنند و همچنیه شورامی

 نمايند.ياری می
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 نابعم
(. پیشينهادی بيرای همكياری شيهرداری و شيورا، 1377. ابراهیمی مجيرد، محسيه. )1

 ،ی پژوهشيی و آموزشيی اطيالع رسيانی برناميه رييری و ميديريت شيهریماهنامه
 انتشارات شهردار.

ی پیشنهادی  شهرداری ها(. طرح1383)طقه چهار(. من) شیرازبازنگری طرح تفضیلی . 2

 شیراز  معاونت شهرسازی و معماری.

و  هاگرارش تكمیلی بخش سوم ويژگی(. 1386. طرح بازنگری طرح تفضیلی شیراز. )3
هيای و سیاسيت، ارائه راهبيردها، چالشهابندی توانمشخصات عمومی منطقه، طبقه

 شهرداری. الگوی ساختاری کاربری و تراکم و تعريف پروژها،ها و پیشنهادی گرينه

نهادهای  مديريت شهری ومشارکت شهرها و(. 1383. بازنگری طرح تفضیلی شیراز. )4
 شهرداری. مردمی،

 قانون اساسی. 106تا  100ا ول  7.فصل 5

گرارش تكمیليی بيازنگری طيرح تفضیلی)بهسيازی و نوسيازی( منطقيه تياريخی و . 6
 (. شهرداری شیراز.1386. )فرهنگی شیراز

 شیراز طرح ياوران شورا. (.1387) دی.ها. نوروزی،7

 . ارزيابی نقيش شيورای شيهر در نظيام اجراييی کشيور(1388) . کشاورزی، حشمت.8
به راهنميای دکتير زهيرا احميدی پيور، تربیيت  )نمونه موردی شورای شهر شیراز(،

 مدرس.

 3982(. شماره1388. روزنامه عصر مردم،)9
 1386دی  4و  گاه رسمی شهرداری شیراز . بازديد در تاريخ  .10

11- www.sums.ac.ir/fars-provience/about-shiraz 
12- www.ataland.com/Pages/City/IranCityInfo 

13- http://www.shirazcity.org/shiraz/ 

14-www.shirazfava.ir 
15-www. History of Shiraz. 
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